















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه
	المجلد الثالث
	تابع كتاب الصلاة
	مسألة (86): ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية
	مسألة (87): والمختار من التشهد قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله
	مسألة لم يذكرها الإمام (88): وما جاز للمرء أن يدعو به في غير الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاة
	مسألة (89): ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها، ثم قضى ما تذكر، سواء كان الوقت متسعا أو مضيقا
	مسألة (90): وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه
	مسألة (91): والسرة عندنا ليست بعورة
	مسألة (92): وإذا سلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة، ولا يتكلم
	مسألة (93): وإذا انكشف من عورة الرجل - وهي ما بين السرة والركبتين - والمرأة الحرة - وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين - شيء وإن قل، لم تجزئهما صلاتهما
	مسألة (94): وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفين
	مسألة (95): وكلام المخطئ والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة
	مسألة (96): إذا نفخ في الصلاة ولم يبن من كلامه حرفان لم تبطل صلاته
	مسألة (97): ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من المذهب
	مسألة (98): وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته
	مسألة (99): ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفردا، ثم أدرك فيها جماعة، فإنه يصليها في الجماعة
	مسألة (100): ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا، وقدر أن يصلي مستقبلا مستلقيا على قفاه وعلى الجنب صلى على جنبه
	مسألة (101): وأحب إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس، أو آية عذاب أن يستعيذ والناس
	مسألة (102): وسجدة التلاوة غير واجبة
	مسألة (103): وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة فلا يسجد لها السامع في أصح الوجهين
	مسألة (104): وفي (الحج) سجدتان
	مسألة (105): وسجدة (ص) سجدة شكر، وليست من سجود التلاوة
	مسألة (106): السجدة إذا كانت في آخر السورة، وكان في الصلاة، فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى
	مسألة (107): ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة، كما يسجد فيما يجهر فيها بالقراءة
	مسألة (108): ولا تجوز الصلاة على ظهر الكعبة، إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء من بناء الكعبة
	مسألة (109): وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام
	مسألة (110): إذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه، فإن كان يتصفح الأوراق متواليا، وزاد على ثلاثة أوراق؛ بطلت صلاته، وإن كان يتصفح ورقة ولم يوال ذلك، أو والى ولكن كان ثلاثة فما دونها؛ لم تبطل صلاته، وكذلك إذا كان مكتوبا على حائط فقرأه في الصلاة؛ لم تبطل صلاته، وإن كان غير قرآن فقرأه في نفسه ولم يتلفظ به؛ لم تبطل صلاته
	مسألة (111): من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ لم تفسد به صلاته، وإن كان ذلك أول مرة
	مسألة (112): ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك، سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا
	مسألة (113): وسجود السهو قبل السلام
	مسألة (114): وإن ذكر أنه في الخامسة - سجد أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد - فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم
	مسألة (115): ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه
	مسألة (116): وسجود السهو غير واجب
	مسألة (117): وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة
	مسألة (118): وتحريمة الصلاة من الصلاة
	مسألة (119): والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه على عموم الأحوال
	مسألة (120): ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها
	مسألة (121): والطمأنينة في الركوع فرض، وكذلك الاعتدال من الركوع - حتى يطمئن قائما - فرض، والقعدة بين السجدتين فريضة
	مسألة (122): ولا يجوز السجود على كور العمامة
	مسألة (123): ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة، على أحد القولين
	مسألة (124): والقراءة في الركعتين الآخرتين فريضة بمثابتها في الأولتين
	مسألة (125): وقراءة التشهد الأخير في الصلاة واجب
	مسألة (126): والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فريضة في التشهد الأخير، وركن من أركان الصلاة
	مسألة (127): والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه
	مسألة (128): من لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه يذكر الله تعالى
	مسألة (129): وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزئ بها الصلاة
	مسألة (130): وإذا صلى الجنب بقوم ولم يعلموا بجنابته ثم أخبرهم بها؛ لم تلزمهم الإعادة
	مسألة (131): وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه سواء في النجاسة ووجوب غسل الثوب والبدن منه
	مسألة لم يذكرها الإمام (132): ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ولا يجب غسله
	مسألة (133): ومني الإنسان طاهر
	مسألة (134): ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه، سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متحللة
	مسألة (135): ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب الرياح له
	مسألة (136): وللجنب أن يمر في المسجد
	مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك
	مسألة (138): والنوافل الراتبة على الفرائض الخمسة مقضية بعد فوتها في ظاهر المذهب
	مسألة (139): وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليه فيها
	مسألة (140): الوتر بركعة واحدة صحيح
	مسألة (141): ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من شهر رمضان
	مسألة (142): وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوع
	مسألة (143): ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي - رضي الله عنه -
	مسألة (144): وسنن الصلاة مثان
	مسألة (145): ومن حضر صلاة فريضة ووجدها قد أقيمت دخل فيها ولم يشتغل بسنتها قبلها
	مسألة (146): وتجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة
	مسألة (147): إذا أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز لعذر، وإن كان لغير عذر فعلى قولين
	مسألة (148): إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز
	مسألة (149): وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاما منه
	مسألة (150): وإذا ابتدأ صلاته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلاته في أحد القولين
	مسألة لم يذكرها الإمام (151): والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعة
	مسألة لم يذكرها الإمام (152): ويستحب للنساء الجماعة، وتقف إمامهن وسطهن
	مسألة (153): وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخا، وهو مسيرة يومين بليلتيهما سير الثقل
	مسألة (154): والقصر في السفر مباح، وليس بفرض
	مسألة (155): ومن نوى مقام أربع أتم
	مسألة (156): وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشر أو ثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين
	مسألة لم يذكرها الإمام (157): والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر أو المطر

	الفهرس



